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ÖZET

Amaç: Üst gastrointestinal sistem kanamaları önemli tıbbi aciller arasındadır. Mortalite ve morbiditeye etki
eden birçok neden belirtilmektedir. Son iki dekadda endoskopinin devreye girmesi ile teşhis ve tedavide önemli
ilerlemeler kaydedilmiştir.

Yöntem: 01 Ocak 2000-31 Aralık 2000 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil
Tıp Anabilim Dalı Acil Polikliniği’ne başvuran 105 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya alınanların %69.5’i erkek, %30.5’i kadındı. Başvuru şikayeti olarak %43.8 hastada me-
lena bulunmakta idi. Doksanbeş hastaya üst gastrointestinal endoskopisi uygulandı. Yirmisekiz (%29.5) has-
tada duodenal ülser, %23.2 hastada ise eroziv gastrit saptandı. Olguların %72.3’üne medikal tedavi uygulan-
dı, %8.6 olgu ise operasyona alındı. Kan transfüzyonu %75.9 hastaya uygulandı. 

Yorum: Üst gastrointestinal sistem kanamaları, acil servis başvurularında önemli yeri olan ve multidisipliner
yaklaşılması gereken önemli acil durumlardan biri olarak önemini korumaktadır. 
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SUMMARY

Retrospective Evaluation of Gastrointestinal System Bleeding Patients Presented to
Emergency Department

Objectives: Upper gastrointestinal system bleeding are very important emergency problems. There are many fac-
tors that effect on mortality and morbidity. At last two decates by using endoscopy we improve on diagnosis and
cures.

Methods: By the date from 01 January 2000 to 31 December 2000 we studied on 105 patients in emergency
department of Karadeniz Technical University Farabi Hospital retrospectively.

Results: 69.5% of patients who were enrolled in the study were men and 30.5% of them were women. 43.8%
patients had melena. We had used endoscopy on 95 patients. 29.5% of patients had been found duedonal ul-
cers and 23.2% of patients had erozive gastrit. 72.3% of patients were used medical treatment and 8.6% we-
re undergo to operation.75.9% patients were used blood transfussion.



GİRİŞ

Gastrointestinal sistem (GİS) kanamalar› acil t›p

pratiğinde önemli bir problem ve en s›k hastaneye

yat›rma nedenlerinden biridir. Aksi ispat edilene

kadar, hayati tehlikenin var olduğu kabul edilir (1).

Majör GİS kanama insidans› 100.000’de 150’dir.

Bunlar›n büyük bir bölümü üst GİS’ten kaynakla-

n›r. Mortalite oranlar› ise, gelişmiş yoğun bak›m

tekniklerine, kan ürünleri ile resüsitasyon girişim-

lerindeki gelişmelere ve yeni endoskopik ve cerra-

hi tekniklere rağmen, hala geçtiğimiz 50 y›ldaki

düzeyleri olan %5-10 aras›nda seyretmektedir.

Yaşl› ve yüksek riskli hastalar›n olgular aras›ndaki

oran›n›n fazla olmas› yüksek mortalite nedenleri

aras›nda gösterilebilir (2). Üst GİS kanamalar›n›n

%60’› peptik ülser (gastrik, duodenal, stromal ül-

serler), %15’i eroziv gastrit, özefajit ve duodenit,

%6’s› ise özefageal ve gastrik varisler nedeniyle

olmaktad›r. Diğer sebepler aras›nda Mallory-Weiss

sendromu, stres ülseri, arteriyovenöz malformas-

yon ve malignansi say›labilir (1). %80 olguda ka-

nama kendiliğinden durmakta, %20’sinde devam

etmekte ya da tekrarlamaktad›r. Bu grupta cerrahi

girişim ihtiyac› %15-30’lara ve mortalite oranlar›

%30-40’lara ulaşmaktad›r. Mortalitenin yüksekliği

kanamal› hastaya acil yaklaş›mda geç kal›nmas›n-

dan ve kanama h›z› ile miktar›n›n yanl›ş değerlen-

dirilmesinden kaynaklanmaktad›r (3).

Bu çal›şmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p

Fakültesi, Farabi Hastanesi Acil T›p Kliniği’ne baş-

vuran üst GİS kanamal› hastalar›n değerlendirilmesi

amaçlanm›şt›r.

GEREÇ ve YÖNTEM

Bu çal›şmada, 01 Ocak 2000-31 Aral›k 2000 tarihle-

ri aras›nda Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p Fakül-

tesi Acil T›p Anabilim Dal›’na getirilen ve poliklinik

defterinde kay›tl› 114 üst GİS kanamal› olgunun dos-

yalar›n› retrospektif olarak incelemek amaçlanm›ş,

ancak dosyalar›na ulaş›lamayan veya kay›tlar› yeter-

siz olan dokuz olgu hariç tutularak çal›şma kapsam›-

na 105 olgu dosyas› al›nm›şt›r. Olgular›n tan›s›

anamnez, semptom ve bulgularla hematemez, mele-

na, gaitada gizli kan ve hemoglobin düşmesi kriterle-

rine göre konulmuştur. Ayr›ca, d›şk› ve kusmuk ana-

lizleri, eski ve yeni radyolojik tetkikler ile diğer kli-

nik ve laboratuvar bulgular› da kullan›lm›şt›r. Olgu-

lar›n yaş, cinsiyet, aile öyküsü, yandaş hastal›ğ›n var-

l›ğ› ile birlikte son 48 saat içinde kanamaya neden

olabilecek predispozan faktörlerle [nonsteroid anti-

inflamatuvar ilaç (NSAİİ), glikokortikoid, alkol kul-

lan›m› gibi] karş›laş›p karş›laşmad›ğ› araşt›r›lm›ş,

ayr›ca olgular›n kan transfüzyonu gereksinimlerinin

olup olmad›ğ› ve olduysa kaç ünite gereksinimleri ol-

duğu incelenmiştir. Hemogramlar otomatik kan sa-

y›m cihaz›nda analiz edilmiştir. Tüm olgular›n Kara-

deniz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroente-

roloji Polikliniği’nde ilk 24 saat içinde üst GİS en-

doskopisi aç›s›ndan değerlendirilmesi planlanm›ş,

ancak kontrendike olan 10 olgu haricinde 95 olguya

Pentax EPM 3300 markal› videoendoskop ile endos-

kopik inceleme yap›lm›şt›r. 

Ölçümsel veriler “aritmetik ortalama ± standart sap-

ma (min-maks)”, nominal veriler ise “say› (%)” ile

gösterilmiştir.

BULGULAR

Bu çal›şmada, Karadeniz Teknik Üniversitesi T›p

Fakültesi Acil T›p Polikliniği’ne 01 Ocak 2000-31

Aral›k 2000 tarihleri aras›nda getirilen 105 GİS ka-

namal› olgu incelenmiştir. Bu dönemde Karadeniz

Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Acil T›p Poliklini-

ği’ne toplam 10.454 başvuru olmuş, bunun %1.0’ini

GİS kanamal› olgular›n oluşturduğu görülmüştür.

Olgular›n 32 (%30.5)’si kad›n, 73 (%69.5)’ü erkek

olup, yaş ortalamalar› s›ras›yla 59.4 ± 19.0 (20-90)

ve 54.0 ± 17.8 (19-85) y›l olarak bulunmuştur. Olgu-

lar›n genel yaş ortalamas› ise 55.6’d›r. Erkek/kad›n

oran› 2.28/1 olarak hesaplanm›şt›r.

Olgular›n 46 (%43.8)’s› melena, 36 (%34.2)’s› he-

matemez + melena, 20 (%19.1)’si hematemez, 3

(%1.9)’ü ise hematokezya yak›nmas› ile acil polikli-

niğine getirilmiştir.

Olgular›n öyküsünden son üç gün içinde 40

(%38.1)’›n›n NSAİİ, 6 (%5.7)’s›n›n ise kemotera-

pötik ve antikoagülan gibi ilaçlar› kulland›ğ› öğre-

nilmiştir.

Eşlik eden ek hastal›k olarak olgular›n 31

(%29.5)’inde yandaş sistemik hastal›klar [romatoid
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Conclusion: Upper gastrointestinal system bleedings are one of the most important emergency actions which
should be approached by using multidicipline methods. 
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artrit (RA), serebrovasküler olay (SVO), sistemik lu-

pus eritematozis (SLE) vb.], 20 (%19.0)’sinde kara-

ciğer hastal›ğ›, 9 (%8.6)’unda kardiyovasküler hasta-

l›k, 6 (%5.7)’s›nda malignite olduğu öğrenilmiştir. 

Gastroenteroloji polikliniği taraf›ndan ilk 24 saat

içinde endoskopi aç›s›ndan uygun olan 95 olguya en-

doskopik inceleme yap›lm›şt›r. Bu inceleme sonu-

cunda en fazla olarak olgular›n 28 (%29.5)’inde du-

odenum ülseri, 22 (%23.2)’sinde eroziv gastrit sap-

tanm›ş, 4 (%4.2) olguda ise kanamay› aç›klayacak

bir odak saptanamam›şt›r (Tablo 1).

Olgular acil servise getirildiklerinde hemoglobin de-

ğerlerinin ortalamas› 8.6 ± 2.5 (4.1-15.5) g/dL olarak

tespit edilmiştir.

Olgular›n kan transfüzyon gereksinimleri incelendi-

ğinde, 18 olgunun bu konudaki bilgilerine ulaş›lama-

m›şt›r. Kay›tlarda bilgisi elde edilebilen 87 olgunun

66 (%75.9)’s›na kan transfüzyonu yap›lm›ş, 21

(%24.1)’inin ise transfüzyona gereksinim duymad›ğ›

saptanm›şt›r. Kan transfüzyonu yap›lan 66 olgunun

48 (%72.7)’i dört üniteden az, 18 (%27.3)’i ise dört

ünite ve üzeri transfüzyon gereksinimi göstermiştir. 

Olgulara yap›lan tedaviler Tablo 2’de sunulmuştur.

Olgulara en fazla medikal tedavi (%72.3) uygulan-

m›şt›r. Ancak acil serviste izlem s›ras›nda üçü varis

kanamal›, biri ise gastrik ülser kanamal› olmak üzere

toplam 4 (%3.8) olgu yaşam›n› yitirmiştir.

TARTIŞMA

Yaşamsal tehlike riskinin yüksekliği nedeniyle üst

GİS kanamalar›n›n, acil t›p hizmetlerinin sunumu

aç›s›ndan önemli bir yeri vard›r. Bu nedenle Karade-

niz Teknik Üniversitesi T›p Fakültesi Acil T›p Ana-

bilim Dal›’na getirilen üst GİS kanamal› olgular›n bir

y›ll›k verilerinin değerlendirildiği bu çal›şmada, er-

keklerde kad›nlara göre daha fazla üst GİS kanamas›

görülmüş ve bu oran 2.28/1 olarak hesaplanm›şt›r.

Anand ve arkadaşlar› üst GİS kanamal› 408 hasta

üzerinde yapt›klar› çal›şmada, erkek/kad›n oran›n›

benzer şekilde 3/1 olarak saptam›şlard›r (5).

Bu çal›şmada, genel yaş ortalamas› 55.6 y›l olarak

bulunmuştur. Paucar ve arkadaşlar› İspanya’da yap-

t›klar› bir çal›şmada yaş ortalamas›n› 51.6, Cannistra

İtalya’da yapt›ğ› çal›şmada 63, Mendez ve arkadaş-

lar› yine İspanya’da yapt›klar› çal›şmada 45.2 olarak

rapor etmişlerdir (5-7).

Olgular›n en fazla melena (%43.8) ve hematemez +

melena (%34.2) yak›nmalar› ile başvurduklar› sap-

tanm›şt›r. Mendez ve arkadaşlar› yapt›klar› çal›şma-

da, hematemez + melena’y› %56.9, yaln›z melena’y›

%26.7 olarak bulmuşlard›r (7).

Üst GİS kanama etyolojisinde özellikle kullan›lan

baz› ilaçlar›n büyük yeri vard›r. Mendez ve arkadaş-

lar› İspanya’da yapt›klar› çal›şmada, kanama epizo-

dunun başlang›c›ndan önceki 48 saat içinde NSAİİ

içme oran›n› %19.7 olarak bulmuşlard›r (7). Bu ça-

l›şmada da, olgular›n %38.1’inin kanamadan önce

NSAİİ, %5.7’sinin kemoterapötik ve antikoagülan

ilaç ald›ğ› tespit edilmiştir.

Üst GİS kanamal› olgularda eşlik eden ek hastal›klar

olarak birinci s›rada RA, SVO, SLE gibi sistemik

hastal›klar›n olduğu, bunu s›ras›yla karaciğer hasta-

l›klar›, kardiyovasküler hastal›klar ve malignansile-

rin izlediği saptanm›şt›r. Titiz ve arkadaşlar›, 1999-

2001 y›llar› aras›nda Marmara Üniversitesi T›p Fa-

kültesi Acil T›p Anabilim Dal›’nda yapt›klar› çal›ş-

mada, ek patoloji oranlar›n› %38.09 kardiyovasküler

hastal›k, %22.22 hepatik hastal›k, %9.52 sepsis,

%6.35 malignansi ve %6.35 SVO olarak bildirmiş-

lerdir (8). Bu sonuçlarla üst GİS olgular›n› değerlen-

dirirken, ek hastal›klar›n sorgulanmas›n›n izlemde ve

tedavide önemli olacağ› düşünülmüştür.

Literatürde üst GİS kanamalar›n›n nedenleri aras›nda

peptik ülser, eroziv gastrit ve özefagus varisleri en

s›k görülenleridir ve üst GİS kanamalar›n›n %80’ini

Tablo 1. Endoskopi yap›lan üst GİS kanamal› ol-
gular›n endoskopi sonuçlar›.

Sayı %

Duodenum ülseri 28 29.5

Eroziv gastrit 22 23.2

Özefageal varis 18 19.0

Gastrik ülser 15 15.7

Özefajit 5 5.2

Neoplazi 3 3.2

Odak saptanamayan 4 4.2

Toplam 95 100.0

Tablo 2. Üst GİS kanamal› olgulara yap›lan tedaviler.

Sayı %

Medikal 76 72.3

Skleroterapi 16 15.2

Cerrahi operasyon 9 8.6

Ligasyon 3 2.9

Ligasyon + skleroterapi 1 1.0

Toplam 105 100.0



oluşturur (1). Çeşitli yazarlar taraf›ndan duodenal ve

gastrik ülser, peptik ülser olarak ele al›nmakta ve

buna göre yap›lan değerlendirmelerde %45 ile %50

aras›nda değişen oranlar bildirmektedir (6,7). Litera-

türde üst GİS kanama ile gelen hastalar›n büyük ço-

ğunluğunda kanama nedeninin duodenal ülser oldu-

ğunu, gastritlerin ise ikinci s›rada yer ald›ğ›n› rapor

etmişlerdir (9-11).

Bu çal›şmada, özefagus varis kanamas› oran› %19.0

olarak bulunmuştur. Özefagus varis kanamalar› hak-

k›ndaki veriler değişiktir. Mendez ve arkadaşlar›n›n

üst GİS kanamal› hastalarda yapt›klar› bir çal›şmada,

özefagus varis kanamas› oran› %5.2 iken, üst GİS ne-

deniyle hastaneye başvuran hastalar›n yaklaş›k

%6’s›n›n kanama nedeninin özefagus varisleri oldu-

ğu literatürde belirtilmektedir (1,7).

Çal›şmada, neoplaziye bağl› kanama oran› %3.2 ola-

rak bulunmuştur. Mendez ve arkadaşlar› yapt›klar›

çal›şmada, bu oran› %2.3 olarak bulmuşlard›r (7).

Çal›şmada, hastalar›n geliş hemoglobin değerlerinin

ortalamas›n›n 8.6 ± 2.5 g/dL olduğu saptanm›şt›r.

Kay›tlarda kan transfüzyonu bilgisine ulaş›labilen ol-

gulardan toplam %75.9’unun kan transfüzyonuna ge-

reksinimi olduğu; bunlar›n %72.7’sinin dört üniteden

az, %27.3’ünün ise dört ve üzeri ünite kan transfüz-

yonuna gereksinim duyduklar› bulunmuştur. Bu du-

rum olgunun hayati tehlikesi ve tedavi seçenekleri ile

protokolü aç›s›ndan önemlidir. Cerrahi girişim için

genelde kabul edilen iki temel endikasyon, masif ka-

nama ve tekrarlayan kanamalard›r (12,13). Birmang-

ham protokolüne göre, 60 yaş üzerinde dört ünite

transfüzyon gerektiren veya yeniden kanama atağ›

geçiren olgulara, 60 yaş alt›nda ise sekiz ünite trans-

füzyon gerektiren veya iki yeniden kanama atağ› ge-

çiren olgulara cerrahi girişim önerilmektedir (14).

Son y›llarda endoskopik değerlendirmelerdeki geliş-

melerle, birçok olguda kanama nedeni erken dönem-

de saptanabilmekte ve uygun olanlarda tedavi de ya-

p›labilmektedir (15-17). Çal›şmada gastroenteroloji

polikliniği taraf›ndan 95 hastaya erken (24 saat için-

de) endoskopi uygulanm›şt›r. Bunun sonucunda ol-

gular›n %72.3’üne medikal tedavi, %15.2’sine skle-

roterapi, %2.9’una ligasyon, %1.0’ine ligasyon ve

skleroterapi uygulanm›şt›r. Olgular›n %8.6’s› ise

cerrahi operasyona al›nm›şt›r. Bu hastalara yaklaş›m-

da erken endoskopinin çok önemli bir yerinin olduğu

aç›kt›r.

Bu çal›şmada mortalite h›z› %3.8 olarak bulunmuş-

tur. Literatürde masif GİS kanamalar›nda mortalite

%3-10 aras›nda değişmektedir (5,7). Yaş prognoza

etki eden faktörlerin baş›nda gelir. K›rk-yetmiş yaş-

lar› aras›nda mortalite en fazlad›r (18). Bu çal›şma-

daki mortalite h›z›n›n düşük olmas› erken endoskopi

uygulanmas›na, bu tür olgular›n daha ciddi ve dik-

katli ele al›nmas›na bağl› olabilir.

Sonuç olarak; üst GİS kanamalar› acil t›p pratiğinde

etyolojileri, görülme özellikleri, yaşamsal tehlike ris-

ki nedenleriyle ciddi ve dikkatle izlenmesi gereken

bir patoloji olarak s›k karş›laş›lacak bir durumdur.

Bu nedenle, üst GİS kanamalar›na yaklaş›mda he-

kimlerin zamanla yar›şt›klar›n›n bilincinde olmalar›-

n›n ve çeşitli kliniklerin bu tür hastalarda koordineli

çal›şmalar›n›n yerinde olacağ› düşünülmüştür. 
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